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Basın Bülteni 

AutoForm’da Yeni CEO Ataması 
Wilen b. Wollerau, İsviçre, 16 Ocak 2020: Sac metal şekillendirme endüstrisinin lider 
yazılım çözümleri sağlayıcısı AutoForm Engineering GmbH, AutoForm grubunun CEO’su 
olarak Olivier Leteurtre’in atandığını duyurmaktadır. Kurucu ve önceki CEO olan Dr. 
Waldemar Kubli ürün sorumlusu rolünü almıştır. Dr. Kubli, AutoForm Grubunun 
başarısına Yönetim Kurulu üyesi ve Yürütme Komitesi üyesi olarak katkı vermeye devam 
edecektir. 

AutoForm 6 Ocak 2020’den itibaren Olivier Leteurtre’i yeni Grup CEO’su olarak atadı. 
INSEAD’den MBA sahibi makine mühendisi olan Olivier Leteurtre yazılım sektöründe çeşitli 
yönetici pozisyonlarında bulunduğu uzun yıllar boyunca Avrupa, Asya ve ABD’de önemli 
uluslararası tecrübeye sahiptir. AutoForm Grubu’na katılmadan önce bay Leteurtre Dassault 
Systemes EUROWEST’in (Fransa, İberya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu) 10 yıldır genel müdürü 
idi. Dassault Systemes’deki pozisyonundan önce Tecnomatix/Siemens PLM’de genel müdür 
yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi idi. Kariyeri boyunca otomotiv, havacılık ve endüstriyel 
ekipmanlar sektörlerinde derin bilgi ve uzmanlık kazandı. AutoForm’un CEO’su olarak yeni 
pozisyonunda AutoForm Grubu’nun sürekli ve başarılı büyümesinden sorumludur. 

AutoForm ürün sorumlusu ve kurucusu Dr. Waldemar Kubli “Olivier Leteurtre’ın halefim olarak 
bize katılmasından memnunum. Zengin tecrübesi, güçlü liderlik ve girişimcilik özellikleri üst 
yönetim ekibmiz için çok değerli olacaktır. Şirketimiz dünya genelinde otomotiv sektöründe bir 
standart olmanın yanında havacılık ve endüstriyel ekipmanlar sektörleriyle de giderek daha 
fazla ilgilidir. Olivier’in katılımı ile yeni ürünlere, global ölçekte yeni büyüme potansiyelleri ve 
yeni müşterilere çalışacağız. Ürün sorumlusu olarak ben doğru ürünlerin doğru zamanda 
geliştirilmesi ve sunulmasına odaklanacağım. AutoForm, proses mühendisliği ve üretim 
alanlarında müşterilerimizin dijital dönüşümünde güçlü bir parner olmaya devam edecektir.” 
dedi. 

AutoForm CEO’su Olivier Leteurtre şunları ilave etti: “AutoForm’a katılmaktan mutluyum. Yıllar 
içinde AutoForm’un başarılarından, yüksek uzmanlık düzeyinden ve müşteri bilgisinden 
etkilenmiştim. Şimdi, Dr. Kubli’nin vizyonu ve yönlendirmesi ile ulaşılan büyük bir başarının bir 
parçası olmaktan dolayı heyecanlıyım. CEO olarak rolümde amacım en yeni teknolojileri sürekli 
geliştirerek bu momentumu devam ettirmek ve müşterilerimize ve diğer endüstrilere daha geniş 
bir uygulama alanında yenilikçi çözümler sunmaktır.” 

 

AutoForm Engineering GmbH hakkında 
AutoForm sac metal metal şekillendirme ve kalıp endüstrilerinin tüm prosesini kapsayan yazılım 
çözümleri sunar. 400’den fazla çalışanı ile AutoForm üretilebilirlik fizibilitesi, kalıp ve malzeme maliyeti 
hesaplamaları kalıp yüzeyi tasarımı ve sanal proses optimizasyonu alanlarında lider yazılım sağlayıcısı 
olarak tanınmaktadır. En üstteki 20 Otomotiv Ana Sanayii ve onların tedarikçilerinin çoğu seçimini 
AutoForm yazılımı olarak yapmıştır. İsviçre’deki şirket merkezinin dışında AutoForm Almanya, Hollanda, 
Fransa, İspanya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, İsveç, ABD, Meksika, Brezilya, Hindistan, Çin, Japonya ve 
Kore’de ofislere sahiptir. AutoForm 13’den fazla ülkede de distribütörleri ile bulunmaktadır. Daha detaylı 
bilgi için lütfen www.autoform.com sitesini ziyaret ediniz. 
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